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Svar på remissen ”En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning SOU 2021:45”.
Gård & Djurhälsan, Växa och LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) svarar gemensamt på denna remiss.
Svaret fokuserar på de övergripande delarna, och vi konstaterar att det är en mycket omfattande
utredning, som vi inte har haft möjlighet att granska i detalj. Vårt svar lämnas därför på en mer
övergripande nivå. Utredningen greppar ett mycket komplext regelverk, och att den är ambitiöst
genomförd. Generellt ser vi inga skäl att ifrågasätta utredningens slutsatser, men vi vill kommentera
följande:
•

Stort behov av information
Vår bedömning är att de nya reglerna, såväl EU-bestämmelser som nationell lagstiftning, är
så omfattande och komplexa att det finns ett mycket stort behov av information till alla som
berörs av dem. Det måste vara lätt att göra rätt, och det behövs vägledningar och liknande
som sammanställer regler från olika författningar till en användarvänlig helhet.
Informationen behöver vara tydlig och lättillgänglig.

•

Hänvisningar
I sammanfattningen på sidan 73 står: ”Det krävs ganska betydande informationsinsatser för
att hjälpa enskilda och företag att få klarhet i vilka krav som ställs på dem med anledning av
EU-förordningarna och våra förslag. Informationen bör i första hand förmedlas genom tydlig
och uppdaterad vägledning på de relevanta myndigheternas hemsidor, med hänvisning till de
tillämpliga regelverken.” Här vill vi trycka på att det inte räcker med en hänvisning till olika
regelverk, utan viktiga delar av reglerna måste sammanställas så att de som reglerna riktar
sig till inte ska behöva läsa i flera olika författningar för att förstå hur de ska agera. Här
behöver man tänka både på veterinärernas och djurägarnas perspektiv.

•

Verksamhetstillsyn
Med allt nytt som sker inom detta område blir det allt tydligare att det finns ett behov av
verksamhetstillsyn istället för uppföljning av enskilda veterinärer, när regelefterlevnad ska
följas upp. Det är vår förhoppning att denna fråga kommer att prioriteras.

•

Nyttja undantag
Såvitt vi tolkar utredningen och redan remitterade förslag är det vår bedömning att man från
svensk sida har tagit tillvara på möjligheter till undantag på ett bra sätt.

•

Straff och sanktioner
Texten om straff och sanktioner (sammanfattningen sidan 73) tar upp att sanktioner måste
vara effektiva, proportionerligt och avskräckande, och att de ska bidrar till att syftet uppnås.
Rapportering av djursjuka och användning av antimikrobiella läkemedel har en lång följd av
år inte fungerat i tillfredsställande omfattning. Vår förhoppning är att de nya reglerna ska
tillgodose bättre funktion för att kunna bedriva optimal förebyggande rådgivning i dagens
djurbesättningar.
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